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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Số: 21/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, cho ý kiến điều chỉnh
Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
_____________________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu,
Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành
án dân sự ngày 11/01/2022;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV thông qua
ngày 28/7/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định
về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân
sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị thông qua điều chỉnh Kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế
- Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương và cho ý điều
chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025 như sau:
I. Điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương
1. Điều chỉnh giảm: 422.000 triệu đồng, trong đó:
- Số vốn chưa phân bổ tại Nghị quyết 103/NQ-HĐND: 415.359 triệu đồng,
gồm Dự phòng 174.000 triệu đồng, Hỗ trợ các Chương trình đề án trọng điểm
của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ quan trọng khác 235.100 triệu
đồng, thanh toán công trình hoàn thành khi có quyết toán 6.359 triệu đồng
- Điều chỉnh giảm số vốn còn thừa trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025: 6.541 triệu đồng/2 dự án, gồm: Công trình cộng đồng
phòng tránh thiên tai Trường Tiểu học Phước Bình C 2.041 triệu đồng; Cơ sở hạ
tầng khu du lịch Vĩnh Hy 4.500 triệu đồng.
2. Điều chỉnh tăng: Điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức vốn các dự án
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025: 422.000 triệu đồng cho 30 dự
án, gồm:
(1) Thanh toán công trình hoàn thành quyết toán: 23.863 triệu đồng/20
dự án
(2) Đối ứng ODA: 96.609 triệu đồng/3 dự án, trong đó:
- Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành
phố Phan Rang - Tháp Chàm: 69.302 triệu đồng.
- Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung:
22.530 triệu đồng
- Dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích
ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất
khô hạn ven biển: 4.777 triệu đồng
(3) Hỗ trợ ANQP: 35.299 triệu đồng/3 dự án do phát sinh chi phí đền bù,
trong đó:
- Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
24.559 triệu đồng;
- Dự án Đền bù giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Doanh trại Cơ
quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 9.085 triệu đồng;
- Dự án Tuyến đường Trần Nhân Tông (đoạn nối giữa tuyến đường Phan
Bội Châu đến trụ sở Công an tỉnh: 1.655 triệu đồng.
(4) Khởi công mới: 266.229 triệu đồng/4 dự án, gồm:
- Dự án Xây dựng lại Nhà Công vụ: 41.996 triệu đồng;
- Dự án Xây mới khoa Truyền nhiễm tại BV đa khoa tỉnh: 13.642 triệu đồng;
- Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải,
huyện Ninh Hải: 2.620 triệu đồng;
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- Phân bổ sau: 207.971 triệu đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm,
cấp bách sau khi có chủ trương đầu tư được thông qua.
(Chi tiết theo phụ lục 01đính kèm)
II. Cho ý kiến điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương
1. Điều chỉnh giảm: 667.000 triệu đồng/3 dự án, gồm:
- Dự án Vườn Quốc gia Phước Bình giai đoạn 2021 - 2025: giảm 75.000
triệu đồng (giảm từ 82.000 triệu đồng xuống còn 7.000 triệu đồng, để thực hiện
hạng mục quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững và bảo tồn đa dạng
sinh học);
- Dự án Vườn Quốc gia Núi chúa giai đoạn 2021 - 2025: giảm 120.000
triệu đồng (giảm từ 130.000 triệu đồng xuống còn 10.000 triệu đồng để thực hiện
hạng mục bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển góp phần bảo vệ Khu Dự trữ
sinh quyển đã được UNESCO công nhận).
- Dự án Đường vành đai phía Bắc: giảm 472.000 triệu đồng (giảm từ
480.000 triệu đồng xuống còn 8.000 triệu đồng để thanh toán chi phí lập thiết kế
bản vẽ thi công và rà phá bom mìn đã thực hiện).
2. Điều chỉnh tăng: Điều chỉnh, bổ sung danh mục và mức vốn các dự án
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025: 667.000 triệu đồng cho 2 dự
án, gồm:
- Dự án Đường giao thông nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và Cảng
tổng hợp Cà Ná: 370.000 triệu đồng để đầu tư mỗi bên 2 làn xe. Còn lại mỗi bên
1 làn xe 81.000 triệu đồng sẽ tiếp tục cân đối vào năm 2024 - 2025.
- Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành
phố Phan Rang - Tháp Chàm 297.000 triệu đồng.
(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực
hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung cho ý kiến về
nguồn vốn ngân sách Trung ương, giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế
hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI Kỳ họp
thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2022 /.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

